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PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2020-21
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA:
ENCARA S’HA DE CONCRETAR PER LA SITUACIÓ DE CONFINAMENT EN LA
QUE ESTEM (a la nostra pàgina web estarà actualitzat)
Publicació de l’oferta de places:
18 de març de 2020
Presentació de sol·licitud
23 de març al 1 d’abril de 2020, ambdós inclosos
(documentació fins el 2 d’abril)
Publicació de llistes amb puntuació provisional:
22 d’abril de 2020
Reclamacions a les llistes provisionals:
23 al 29 d’abril de 2020
Publicació de llistes amb puntuació definitiva:
4 de maig de 2020
Sorteig del número de desempat
5 de maig de 2020
Publicació llista ordenada definitiva
8 de maig de 2020
Llistat d’admesos/es
9 de juny de 2020
Reunió informativa d’admesos
15 de juny de 2020
Matricula admesos a 1r d’ESO
del 16 al 22 de juny de 2020
Matricula admesos a 2n, 3r i 4t d’ESO
25 de juny a l’1 de juliol de 2020

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER LA PREINSCRIPCIÓ
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la
documentació acreditativa, dins el termini indicat. Si la sol·licitud s’ha tramès
mitjançant suport informàtic, un cop enviades les dades, cal imprimir i signar el
resguard de la sol·licitud i, acompanyar-lo de la documentació acreditativa
corresponent, s’ha de presentar dins el termini establert al centre de primera opció.
•
•
•
•
•
•

Full de sol·licitud
Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
Original i fotocòpia del llibre de família
Número del RALC

CRITERIS DE PRIORITAT
•

•

Simultaneïtat amb el grau professional d’estudis professionals
(s’acredita amb la declaració feta a la sol·licitud de preinscripció (al
formalitzar la matrícula acreditaran estar matriculats o admès pendent de
matriculació per cursar aquests ensenyaments)
Procedents dels centres adscrit

BAREM
•
•
•

Germans escolaritzats al centre educatiu o en una escola adscrita: 40
punts
Pares/mares o tutors legals que treballin a l’Institut: 40 punts
Proximitat del domicili:
- quan el domicili estigui en l’àrea d’influència del centre: 30 punts
- adreça del lloc de treball del pare, mare, tutor/a legal i aquesta està dins de
l’àrea d’influència: 20 punts
- quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi del centre
demanat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts
•
•

Discapacitat de l’alumne/a, dels pares o dels germans, igual o superior al
33%: 10 punts
Si el pare/mare, tutor legal és beneficiari de la prestació econòmica de la
renda mínima d’inserció: 10 punts

BAREM COMPLEMENTARI (només es tindrà en compte en cas d’empat en el
barem anterior)
•

Família nombrosa o monoparental: 15 punts

ALTRES INFORMACIONS
Es recomana fer la sol·licitud online per evitar cues i espera. Posteriorment, caldrà
entregar a la secretaria del centre, la còpia de la sol·licitud telemàtica i la
documentació a aportar.
En el taulell del centre podreu consultar tota la informació referent a la preinscripció
i matricula.
Per qualsevol dubte, podeu consultar amb la secretaria del centre. L’horari
d’atenció al públic és de 9 a 14 hores.

